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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців «нової генерації», які були б зда-
тні орієнтуватись в актуальних проблемах глобальної продовольчої системи, на основі 
чого приймати обґрунтовані рішення для підвищення конкурентоспроможності вітчизня-
них агропродовольчих підприємств як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. Це до-
зволить не лише забезпечити високу дохідність вітчизняного аграрного бізнесу, але й ви-
рішити проблему забезпечення населення якісними і безпечними продуктами харчування 
за помірними цінами. 

Завданнями дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з таких пи-
тань: з'ясувати роль та місце сільського господарства у структурі світової економіки; роз-
крити рівень забезпечення країн світу земельними, трудовими і матеріальними ресурсами; 
пояснити основні інструменти державної підтримки сільського господарства у розвинених 
країнах і країнах, що розвиваються; навчити студентів визначати економічну оцінку без-
збитковості виробництва аграрної продукції у різних країнах; розкрити особливості осно-
вних організаційних форм сільськогосподарського виробництва в країнах світу; проаналі-
зувати кон'юнктуру світового ринку традиційних видів продукції рослинництва і тварин-
ництва; пояснити причини глобальної продовольчої проблеми; розглянути головні прин-
ципи виробництва якісних і безпечних продуктів харчування у світі; обґрунтувати вплив 
глобального потепління на економіку світового сільського господарства. 

 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ практичні)
Результати 
навчання 

Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Роль та основні складові ресурсного потенціалу сучасного 

світового сільського господарства 
Тема 1. Сіль-
ське господар-
ство - ключо-
вий фактор ро-
звитку світової 
економіки 

 
2/2 

Роль та місце сільсь-
кого господарства у 
структурі світової 
економіки. 

Підготовка до-
повідей, рефера-
тів, презентацій. 
Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

17 

Тема 2. Земе-
льні ресурси у 
світовому сіль-
ському госпо-
дарстві 

2/4 Земельні ресурси як 
основа економічного 
потенціалу. Особли-
вості землі як основ-

17 



ного засобу виробни-
цтва і раціонального 
використання її в 
умовах ринку. Влас-
ність на землю. Зем-
леволодіння і земель-
ний податок. Орен-
дна плата за землю. 

Тема 3. Тру-
дові ресурси у 
світовому сіль-
ському госпо-
дарстві 

2/4 Трудові ресурси під-
приємства та харак-
теристика їх видів. 
Світовий ринок 
праці. Фактори, що 
впливають на форму-
вання трудових ресу-
рсів. Продуктивність 
праці робітників. Ме-
тоди нормування ви-
трат праці на підпри-
ємстві. Форми моти-
вації праці робітни-
ків. Системи оплати 
праці та їх характери-
стика. Тарифна сис-
тема. Мінімальна за-
робітна плата і фак-
тори, що її визнача-
ють. 

18 

Тема 4. Мате-
ріально-техні-
чна база сіль-
ського госпо-
дарства світу 

2/4 Сутність активів під-
приємства та їх місце 
в системі ресурсного 
забезпечення діяль-
ності. Необоротні ак-
тиви підприємства. 
Відтворення основ-
них засобів підпри-
ємства. Амортизація. 
Нематеріальні ак-
тиви підприємства. 
Довгострокові фінан-
сові інвестицій підп-
риємства. Оборотні 
активи підприємства.

18 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 
Модуль 2. Державна підтримка аграрного сектору, оцінка ефективності виробництва сільсь-

когосподарської продукції та світові продовольчі ринки 
Тема 5. Держа-
вна підтримка 
сільського гос-
подарства у 
країнах світу 

2/6 Політика державної 
підтримки у різних 
країнах 

Підготовка до-
повідей, рефе-
ратів, презента-
цій. Виконання 
Практичного за-
вдання, само-
стійної роботи в 
moodle 

23 

Тема 6. Еконо-
мічна оцінка 
беззбитковості 
виробництва 
аграрної про-
дукції 

2/4 Особливості форму-
вання доходів в сіль-
ському господарстві. 
Фактори, що вплива-
ють на доходи. Ці-
нова політика підп-
риємства як фактор 

23 



формування його до-
ходів від реалізації 
продукції. Характе-
ристика ціноутворю-
ючих факторів. Ви-
трати підприємства.

Тема 7. Світо-
вий ринок 
сільськогоспо-
дарської про-
дукції 

2/6 Динаміка виробниц-
тва сільськогоспо-
дарської продукції у 
світі. Структура ви-
рощування сільсько-
господарської проду-
кції. Експорт та ім-
порт. Кон’юнктура 
на світовому ринку 
сільськогосподарсь-
кої продукції.

24 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Залік    30  
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дед-
лайнів та перескла-

дання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-
чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбу-
вається із дозволу лектора за наявності поважних причин (напри-
клад, лікарняний). 

Політика щодо акаде-
мічної доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, рефе-
рати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відві-
дування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (на-
приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбу-
ватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із дека-
ном факультету)

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 
Оцінка національна за результати складання 

екзаменів 
90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 

 
 


